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PROJETO ÓLEO VALE 

Press Release 

O Projeto ÓLEO VALE tem a finalidade de gerar renda e trabalho para os cooperados da Cooperativa de 

Reciclagem de Materiais São Vicente, por meio de um extenso programa de coleta de óleo vegetal usado 

em todas as 39 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Todo material coletado será beneficiado numa 

usina recicladora, tendo como produto final um óleo vegetal beneficiado, isento de contaminantes e água, 

que servirá como matéria-prima para fabricação de biodiesel. 

Esse projeto, além de permitir a inserção social e geração de renda e trabalho, que é a criação de 

oportunidade para a cidadania, proverá, ainda, a destinação correta do óleo vegetal usado, o qual, muitas 

vezes, acaba chegando aos recursos naturais de água causando um grande prejuízo ao meio ambiente. 

Com essa nobre destinação através de processamento químico, o óleo vegetal usado tornará BIODIESEL - 

combustível renovável a ser adicionado ao diesel para mover a frota brasileira de caminhões. 

O projeto tem a visão de beneficiar a extensa região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, atuando em 

parceria com as 14 cooperativas existentes na região, pagando preço justo ao que cada cooperativa 

coletar em sua base de atuação. Indiretamente, o projeto fomentará surgimento de outras cooperativas 

nas cidades da região cujas cooperativas ou associações ainda não estão consolidadas. 

Para garantir o sucesso do projeto, ele está estrategicamente dividido em duas etapas:  na primeira 

etapa, o galpão de armazenamento  com capacidade de 10.000 litros de óleo, que funciona como um 

grande entreposto desta extensa área do estado de São Paulo, coletando e recebendo dos inúmeros PEV – 

Ponto de Entrega Voluntária, cooperativas da região e parcerias com grandes geradores. Na segunda 

etapa, a usina recicladora instalada processa, diariamente, o óleo vegetal usado e com o seu 

beneficiamento tornará matéria- prima com venda direta para a indústria. 

Na indústria, essa matéria-prima tornará, através de um inovador processo químico, o BIODIESEL, 

agregando substancial valor ao produto, economizando recursos naturais não renováveis (petróleo), 

evitando a poluição de nossas águas e permitindo uma justa distribuição de renda aos cooperados de toda 

região, beneficiando assim mais de 300 cooperados. 

“Quando se sonha só, é apenas um sonho, mas quando se sonha com muitos, já é realidade.” 

Dom Hélder Câmara 


